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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 له، مضل فال هللا يهده من مالنا،أع سيئات ومن أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هلل احلمد
 احلنن  و يننن ابهلنند  أرسننله ورسننوله، عبننده حممنندا   أن وأشننهد هللا إالا  إلننه ال أن وأشننهد لننه، هننا   فننال يضننلل ومننن
 ورسنول  عبندك علنى وابرك وسنل  صنل اللهن  األمنة، ونصن  األماننة، وأ ا  الرسنالة، فبلن  كلنه،  الدين على ليظهره
  .الداين يوم إىل هبداه واهتد  سبيله سل  ومن به،وأصحا آله وعلى حممد نبينا
  :بعد أما
 

 أيب وسنننن مسننل ، وصننحي  البخننار ، صننحي  وهنن ، السننتة احلنندي  كتنن   مننن سننتفا  اال يف يسنن   حملننات فهنن ه
  .ماجة ابن وسنن الرتم   وجامع النسائ ، وسنن  او ،
 

 حممندا   الكنرم رسنوله فيهنا بعن  أن وسنل  علينه هللا صنلى حممند أمنة علنى هبا تعاىل هللا أنع  نعمة أعظ  إن فأقول:
 أرسنله منا وأ ا  قينام، خن  املهمنة هب ه فقام النور، إىل الظلمات من به لُيخرجه  التسلي ، وأمت الصال  أفضل عليه
 وهناهنا مننه رهاحن ا  إالا  شرا   ترك وما فيه، ورغبها عليه األمة  لا  إالا  خ ا   ترك فما والكمال، التمام على به تعاىل هللا
  .عليه وبركاته وسالمه هللا صلوات عنه،
 

 وشنننرا  لصنننحبته، تعننناىل هللا اختننناره  إذ وأرضننناه ، عننننه  تعننناىل هللا رضننن  الكنننرام صنننحابته حليننن  التوفيننن  وكنننان
 هللا صننلوات الشننري  فمننه مننن الشننري  حديثننه بسننما  أمسنناعه  ومتاننع طلعتننه، إىل ابلناظننر النندنيا احليننا  يف أبصنناره 
 منن إىل وأ اوه تقرينر، أو فعنل أو قنول منن وسل  عليه هللا صلى عنه صدر ما وكل القرآن، عنه فتلقاوا عليه، مهوسال
 مث األمن . خن  هن  الني األمنة هن ه وأفضنل خن ، كنل  إىل الننا  أسب  ب ل  فصاروا والكمال، التمام على بعده 
 وتتننابع وسننل ، عليننه هللا صننلى هللا رسننول إىل هأبسننانيد ومجعننه احلنندي  تنندوين بنندأ الصننحابة عصننر انقننر  أن بعنند

 يف أُلافن  الني املؤلفنات أهن  منن وكنان التنألي ، فيهنا از هنر الني الثالثنة املائنة جناتت حنى السنة تدوين يف التألي 
( هننن 194) سنننة املولننو  هللا، رمحننه البخننار  إمساعيننل ابننن حممنند هللا عبنند أيب اإلمننام صننحي  اإلطننال ، علننى السنننة
 وهن  -(هنن204) سننة املولنو  النيسنابور ، احلجاج بن مسل  احلسني أيب اإلمام وصحي  ،(هن256) سنة توىفوامل

 سنليمان  او  أيب األربعنة: األئمنة سننن مث ،(هنن261) سننة واملتنوىف -هللا رمحنه الشنافع  اإلمام فيها تويف الي السنة
 ،(هنن303) سنة املتوىف النسائ  شعي  بن أمحد نالرمح عبد وأيب ،(هن275) سنة املتوىف السجستاين األشع  بن
 املتنوىف القنزويي ماجنة بنن يزيند بنن حممند هللا عبند وأيب ،(هنن279)سننة املتنوىف الرتم   عيسى بن حممد عيسى وأيب
  .(هن273) سنة
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 علننى احلنندي  يف املؤلفنة الكتنن  أصن    وهننو هللا، رمحننه البخنار  هللا عبنند أيب اإلمنام صننحي  :الكتذذ  هذذ   وأول
 مؤلفيهما لعناية وذل  فائقة، عناية لقيا الكتاابن وه ان هللا، رمحه مسل  اإلمام صحي  الصحة يف ويليه اإلطال ،

 خنارج يوجند بنل ذلن ، يلتزما ومل صحي ، كل  يستوعبا ومل وسل ، عليه هللا صلى هللا رسول عن ص  مما كث   جبمع
 عننن الثابنن  الصننحي  احلنندي  مننن كبنن    مجلننة يحنيالصننح يف النن   ولكننن صننحيحة، كثنن    أحا ينن  الصننحيحني

  .وسل  عليه هللا صلى هللا رسول
 فنن ن ذلنن  وعلننى أحنند،ا، بننه انفننر  ممننا  رجننة أعلننى هننو -هللا رمحهمننا-ومسننل  البخننار  الشننيخان عليننه اتفنن  ومننا

  : رجات سبع يروايه مل أو ومسل  البخار  رواه ملا ابلنسبة الصحي   رجات
 ومسل  البخار  ليهع اتف  ما :األولى.  
 البخار  به انفر  ما :والثانية.  
 مسل  به انفر  ما :والثالثة.  
 خيرجاه ومل ومسل  البخار  شرط على كان  ما :والرابعة.  
 خيرجه ومل البخار  شرط على كان  ما :والخامسة.  
 خيرجه ومل مسل  شرط على كان  ما :والسادسة.  
 صحي  وهو شرطهما على وليس الصحيحني يف يكن مل ما :والسابعة.  

 
 يف أُلان  كتنا   وأحسنن ومسنل ، البخار  عليه اتف  ما تقدم كما  وأعالها الصحي ، للحدي  سبع  رجات فه ه
( هنن1388) سننة املتنوىف البناق  عبند فنؤا  حممند للشنيخ "الشاياان عليا  اتفا  فيماا واملرجان اللؤلؤ" كتا   ذل 
 يف لفنن  أقننر  خيتننار حينن  البخننار ، صننحي  فمننن يثبتننه النن   الننن  ومننا مسننل ، اإلمننام لرتتينن  وفقننا   رتبننه وقنند

 هللا رمحننه مسننلما   اإلمننام ألن مسننل ، ترتينن  علننى بننه أتنى وإمنننا فيثبتننه، مسننل  صننحي  يف مننا يوافنن  البخننار  صنحي 
 ابلطنننر  أييت مث أصنننال يعتننن ه حنننديثا   ويننن كر فيسنننر ها، واحننند مكنننان يف واحننند مبوضنننو  املتعلقنننة األحا يننن  جيمنننع
 الشنيخ فيثبن  أصنال، اعتن ه الن   احلندي  وبنني بينهنا الني والفنرو  والننق  اإلضنافات وين كر واألسنانيد خنر األ

  يف البخننار  أخرجننه يقننول: مث مسننل  صننحي  مننن موضننعه يف البخننار  عننند احلنندي  لفنن  البنناق  عبنند فننؤا  حممنند
ننا البننا ، ورقنن  الكتننا  رقنن  وينن كر كنن ا،  اب  كنن ا،  كتننا   يقطننع البخننار  ألن البخننار ، ترتينن  علننى يثبتننه مل وإمنا

 كتنا   كتابنه  يكنون أن أرا  ألننه املسائل، من به يرتج  ما على هبا لالستدالل متعد   أبوا  يف ويفرقها األحا ي 
  .حدي ( 1906) واملرجان" "اللؤلؤ كتا   يف األحا ي  جممو  بل  وقد و راية، رواية
 

 أو الشننيخان، أخرجنه أو ومسنل ، البخنار  رواه :ينالصذذحيح فذ  كذذا  لمذا العذذ و عنذ  العلمذذا  ويقذول
 شنيخ جندا  ةتيميان ابنن جمند عنند إالا  ومسل ، البخار  اتفا  هبا املرا  االصطالح يف عليه" "متف  وعبار  عليه، متف 
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 عليننه" "مبتفنن  يرينند نننه ف "األوطااا  نياا " يف الشننوكاين شننرحه النن   "األخبااا  منتقاا " صنناح  ةتيميانن ابننن اإلسننالم
  .الثالثة يعي فانه عليه، متف  قال: ف ذا املسند، يف أمحد اإلمام ومسل ، البخار  إىل فةابإلضا

 

 :البخاري صحيح -1
 

 عليننه هللا صننلى هللا رسننول إىل املرفوعننة املسننند  األحا ينن  وموضننوعه السنننة، كتنن   أصنن  البخننار  اإلمننام صننحي 
 مننن وفقننه، حنندي  كتننا   روايننة، كتننا   كونننه  إىل فةابإلضننا  رايننة، كتننا   كتابننه  يكننون أن البخننار  أرا  وقنند وسننل 
 حتنن  وإيرا هننا وتفريقهننا األحا ينن  بتقطيننع وذلنن  صننحيحه يف مسننل  اإلمننام عننن هبننا متياننز طريقننة اتابننع ذلنن  أجننل

 مننن املقننام خيلنن  ال متعند   مواضننع يف األحا ينن  تكنرار ومننع بننه، يننرتج  منا علننى هبننا االسنتدالل أجننل مننن أبنوا ،
 طننر  تعنند  ذلنن  مننن فيسننتفا  آخننر، شننيخ عننن يننور ه مكننررا   احلنندي  أور  إذا أنننه وذلنن  .ةتنيننم أو ةإسنننا ي فائنند 

 يف احلناف  ذلن  إىل أشنار كمنا  ،قلنيال   العشنرين علنى تزيند جندا   قليلنة ومتننا   إسننا ا   كررها  الي واألحا ي  احلدي ،
 الفائند  يف حا ين األ تلن  مواضنع ذكنرت وقند .(1/363) الظنانن كشف كتا   يف وكما( 11/340) الفتح

  ."أخرى وكتب البا ي فتح من املنتقاة الفنائدكتايب"  من( 254)
 يف األحا ين  بعن  وجنو  عليهنا ترتن  األبنوا  علنى األحا ين  تفريقنه يف البخنار  تبعهناا الي الطريقة وه  
 علنى اسنتدرك  حين املسنتدرك يف هللا رمحه للحاك  حصل كما  منها الكتا  خلو العلمات بع  فظن مظنتها، غ 

 رواه النن   احلنندي  ذلنن  أمثلننة ومننن البخننار ، صننحي  يف وجو هننا مننع خيرجهننا مل إنننه وقننال أحا ينن ، البخننار 
 قنال فوه ، البخار  على احلاك  استدركه فقد الفحل، عس  عن النه  يف اإلجار  كتا   يف( 2284) البخار 
 تنوه  البيو  كتا   يف يره مل ملا وكأنه تر ، كما  ار البخ يف وهو استدراكه، يف وه  "وقد احلدي : شرح يف احلاف 

 ."خيرجه مل البخار  أن
 األفكار ح ت بكوهنا الفت  مقدمة يف حجر ابن احلاف  وصفها الي ترامجه من واض  فهو البخاري فقه وأما

 هلنا بتحقيقنه واشنتهر ،نظرائنه عنن فيهنا بتدقيقنه انفر  املثال، منيعة املنال بعيد  وبكوهنا واألبصار، العقول وأ هش 
 أو أايم ثالثنة بعند لنه ليعمنل أجن ا   اسنتأجر إذا "اب  اإلجنار : تنا ك  يف قولنه ترامجنه يف  قتنه أمثلنة ومن .قرانئه عن
 مند  أن الرتمجنة هن ه منن واملقصنو  األجنل" جنات إذا اشنرتطاه الن   شنرطهما علنى و،ا جاز سنة بعد أو شهر بعد

 عنهننا هللا رضن  عائشنة حندي  الرتمجنة هن ه حتن  وأور  العقند، إبنرام لوقن  اتلينة تكنون أن فيهنا يشنرتط ال اإلجنار 
 و فعنا خراييتنا هنا اي النداييل بني منن رجنل عننه هللا رضن  بكنر وأىب وسنل  علينه هللا صلى النيب استئجار يف( 2264)

  .ليال ثالث بعد ثور غار ووعداه راحلتيهما، إليه



 4 

 املنن فيجعنل شنيخني عنن إبسننا ين واحند موضنع يف احلندي  ينرو  قند أننه صنحيحه يف البخاري منهج ومن
 صنيع من ابالستقرات ظهر "وقد وقال:( 1/436) الفت  يف حجر ابن احلاف  ذل  إىل أشار منهما، الثاين للشيخ
 ."أعل  وهللا لألخ ، يكون اللف  فان واحد غ  عن احلدي  أور  إذا أنه البخار 
 تلن  بتفسن  أتنى القنران يف كلمنة  توافن  غريبنة لفظنة بنه منرت إذا اننه حيحهصن يف أيضذا البخاري منهج ومن
 يف الفنت  يف احلناف  ذلن  إىل أشنار واحلندي ، القنران غرين  تفس  بني مجع ب ل  فيكون القران، من الي الكلمة
 منن نمتكن -هللا رمحة عليه-حجر ابن واحلاف  .(196 ،324 ،3/343) املثال سبيل على انظر متعد   مواضع
 وكتاب الباا ي فاتح مان املنتقااة لفنائد"ا كتنا   يف ذكرت وقد صحيحه، يف ومنهجه البخار  اصطالحات معرفة
  .(284) إىل( 226) الفائد  من ب ل  املتعلقة الفوائد من كب    مجلة "أخرى

 هبن ا للعناية وفايقوا ال ين رأ  على وكان العصور، خمتل  يف العلمات من عناية لق  البخاري صحيح وألهمية
 من اقتبسه ما فيه مجع واسعا نفيسا شرحا شرحه فقد ،(هن852) سنة املتوىف العسقالين حجر ابن احلاف  الكتا 
 النن   "البااا ي فااتح" كتابننه  يف وذلن  العظنني ، الكتننا  ذلنن  مننن واسننتنباطه لفهمننه هلل وفقننه ومننا تقدمننه، ممننن غن ه
 مرجعنا   كتابنه  صنار عننه أتخنروا والن ين عننده ، منا مجنع تقندموه نفالن ي حلقه، ومن سبقه من بني فاصال حدا   يعت 
 تعليقنات علنى منه األوىل الثالثة األجزات واشتمل  مصر، يف السلفية املطبعة يف البار " "فت  كتا   طبع وقد هل ،

 وضنعها لنيا الكتنا  أحا ين  تنرقي  الطبعنة هن ه يف أُثبن  وقند هللا، رمحنه ابز بنن العزينز عبند الشيخ لشيخنا نفيسة
 املواضنع يف أرقامنه احلندي  ذكنر فينه ينر  موضنع أول يف يثبن  أننه الرتقني  يف وطريقتنه البناق . عبد فؤا  حممد الشيخ
 فيننه ذكننرت النن   األول املوضننع إىل يشنن  ال املواضننع تلنن  يف احلنندي  ورو  وعننند ذلنن ، بعنند أتيت النني األخننر 
 املواضنع إىل فينه يشن  فقند للحندي ، حجنر ابنن احلناف  شرح يف نظرابل األول املوضع إىل االهتدات وميكن األرقام،
 الني للموضنع أييت عنندما فاننه رضنوان، حممند لرضنوان "البااا ي فهاا  " إيل ابلرجو  أيضا ذل  وميكن املتقدمة،
  .مهورق مر  أول احلدي  ذكر فيه ور  ال   الكتا  إىل مش ا ك ا،  رق  ك ا  انظر يقول: احلدي  ذكر فيها تكرر
 فنؤا  حممند الشنيخ تنرقي  يف كمنا  ابلتكنرار أحا يثنه وعند  كتنااب،  وتسنعون سنبعة البخذاري صذحيح كتذ  وع د
  .ثالثيا حديثا وعشرون اثنان البخار  صحي  ويف حدي ،( 7563) الباق  عبد
 

 :مسلمصحيح  -2
 

 فقنام برتتيبنه، -هللا رمحنه– مسنل  اعتنى وقند الصنحة، يف البخنار  صنحي  يلن  مسذلم لإلمذا  مسذلم وصحيح
 يف إال أخنننر  مواضنننع يف منهنننا شنننيئا يكنننرر ومل واحننند، موضننع يف فأثبتهنننا واحننند مبوضنننو  املتعلقنننة األحا يننن  جبمننع

 املوضنو  يف األحا ين  جلمعنه املبو ، حك  يف وهو أبوااب، لكتابه يضع ومل الكتا ، حلج  ابلنسبة قليلة أحا ي 
  .واحد موضع يف الواحد
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 رواينة أو تقطينع غن  منن هن  كمنا  ومتوهننا أبسنانيدها األحا ين  إثبنات مسذلم اإلما  صحيح به يمي  ومما
 أخن ان، وبلفن  حدثنا، بلف  منه  ع  ومن منه ، اللف  له يكون من وبيان الروا ، ألفاظ على احملافظة مع مبعى،
 وضنننع يف عنايتنننه حسنننن علنننى "التهااا  ب هتااا  ب" كتابنننه  يف مسنننل  اإلمنننام ترمجنننة يف حجنننر ابنننن احلننناف  أثنننى وقننند

  الننا  بعن  أن حبين  مثلنه، ألحند حيصنل مل مفنرط عظني  حن  كتابنه  يف ملسنل  حصنل قل : )) فقال: صحيحه،
 علنى واحملافظنة السنيا  وجنو   الطنر  مجنع منن بنه اخنت  ملنا وذلن  إمساعينل، بنن حممند صنحي  على يفضله كان
 شنأنهه، يبلغنوا فل  النيسابوريني من خل  منواله على هنج وقد مبعى، رواية وال تقطيع غ  من ه ، كما  األلفاظ أ ات

  ((.الوها  املعط  فسبحان مسل ، على املستخرج صن  ممن إماما   عشرين من أكثر منه  وحفظ 
 لننه فهننار  ووضننع مسننل  صننحي  إبخننراج ابلعنايننة هللا رحمذذه البذذاق  عبذذ  فذذداد محمذذ  الشذذي  قذذا  وقذذ 

-الننوو  اإلمنام وضنعها الني األبوا  تراج  فيها أثب  جملدات أربعة يف ه ا بعمله الكتا  وطبع مفصلة، متعد  
 وبلن  حندي ،( 3033) فبلغن  فينه األصنلية األحا ين  برتقني  قنام كمنا  مسنل ، عمنل من ليس  وه  -هللا رمحه

 علنى مشنتمال   خامسنا   جملندا   البناق  عبند فنؤا  حممند الشنيخ ووضنع كتااب،  ومخسني أربعة مسل  صحي  كت   جممو 
  .الرابعيات مسل  صحي  يف األسانيد وأعلى هللا، رمحه مسل  لصحي  املفصلة املتنوعة لفهار ا
 

 :سنن أبي داود -3
 

 حتن  وإيرا هنا وترتيبهنا األحكنام أحا ين  جبمنع مؤلفه فيه عي عظي ، شأن ذو كتا   داود ألبى السنن كتاب
 السننن": "معنامل كتا   أول يف اخلطايب سليمان أبو فيه قال والدراية، الرواية يف ومتكنه فقهه على تدل أبوا  تراج 
 متقندما   نعلن  ال منا الفقنه وأحكنام السننن وأمهنات العلن  أصنول يف احلندي  منن هن ا كتابنه  يف  او  أبنو مجع وقد))

 ((.فيه حلقه متأخرا   وال إليه سبقه
 ابننن وصنن  وقنند التهنن ي ، هنن ا علننى تعليقننات القنني  ابننن ولإلمننام  او  أيب لسنننن هتنن ي  المنذذ ري وللحذذاف 

  او  ألىب السننن كتنا   كنان  وملنا)) فقنال: علينه علقنه ومنا "املنا  ي هتا  ب" و "داود أيب سنن" -هللا رمحه-القي 
 بننني حكمنا   صنار حبين  بنه، هللا خصننه الن   ابملوضنع اإلسنالم منن -هللا رمحننه– السجسنتاين األشنع  بنن سنليمان
 مشنل مجنع فاننه احملققنون، يرضنى وحبكمنه املنصنفون، يتحناك  ف لينه خلصنام،وا الننزا  منوار  يف وفصنال   اإلسنالم، أهل

 أحا ي  منها وإطراحه انتقات، أحسن انتقائها مع نظام، أحسن ونظمها ترتي ، أحسن ورتبها األحكام، أحا ي 
 أحسنن قند -هللا رمحنه– املنن ر  العظني  عبد حممد أبو الدين زك  احلاف  العالمة اإلمام وكان والضعفات، اجملروحني

 حى وسب  موضعا ، لإلحسان يد  يكد مل حى فأحسن وتقريبه، علله وإيضاح أحا يثه وعزو وهت يبه، اختصاره يف
 بننه هننو هنن   مننا حنننو فه بتننه املعننا . ليننوم ذخنن   واخت تننه الننزا ، أفضننل مننن كتابننه  جعلنن  :تبعننا   لننه خلفننه مننن جننات

 يصححها، مل أحا ي  تصحي  إىل والتعر  يكملها، مل أو عنها سك  علل على الكرم من عليه وز ت األصل،
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 علنى الكنالم وبسنط  إليهنا، يشنر مل البا  يف صاحلة أحا ي  وزاي   مقفلها، يفت  مل مشكلة متون على والكالم
 ((.سواه كتا   يف جيدها ال اجملتهد الناظر لعل جليلة، مواضع
 كتنااب ،  وثالثنني مخسنة كتبنه  جممنو  بلن  وقند ،األخنر  السننن كتن   منن غ ه على مقدم داود أب  سنن وكتاب
 وبنني بيننه يكنون الني وهن  الرابعياا   او  أيب سننن يف األسنانيد وأعلنى .حندي ( 5274) أحا يثنه جممو  وبل 
 ألىب "املعباند عانن" أشنهرها منن شروح عد   او  أيب ولسنن أشخاص. أربعة فيها وسل  عليه هللا صلى هللا رسول
  .آاب   عظي ال احل  مشس الطي 

 

 :سنن النسائي -4
 

 ويقنال منهنا، اختصنرها الني والصنغر  الك  ، السنن ،ا، كتابني  السنن يف -هللا رمحه-النسائ  اإلما  صنف
 اعتن ت الني وهن  العلمنات، منن خاصنة عناينة لقين  الني هن  الصنغر  والسننن الك  ، من املختار  :أ  اجملتىب هلا

 أن بننل مؤلفنه، فقنه علنى تندل أبوابنه وتنراج  األبنوا ، كثن   القندر، عظني  كتنا   وهنو السنتة، احلديثينه الكتن  أحند
 يف الرخصنة " الطهنار : كتنا   أوائنل يف قولنه ذلن : أمثلة ومن االستنباط، يف النسائ  اإلمام  قة فيه تظهر ما منها

  :قوالن فيها للعلمات لةأمس وه  للصائ " ابلعش  السواك
 وسننل : عليننه هللا صننلى قولننه يف الننوار  اخللننو  ينن ه  ألنننه قننالوا: الننزوال دبعنن اإلسننتياك منننع أحددما:  

 .«المسك ريح من هللا عن  أطي  الصائم فم لخلوف»
 أمتذ  علذى أشذ  أ  لذوا» وسنل : عليه هللا صلى قوله عموم حت  لدخوله اجلواز الث ني   والقول

 يف القنولني أرجن  وهنو الرتمجنة هن ه حتن  احلندي  هن ا النسائ  أور  وقد «صالة كل عن  بالسواك ألمرتهم
 ومننه)) قنال: النسنائ  اإلمنام بدقنة منوايهنا   السننن علنى حاشنيته يف السنند  قنال ذلن ، على احلدي  لداللة املسالة
 أ   منا  ره فللنه عجين ، وتنيق   قين  استنباط املصن  من ه ا أن خيفى وال الرتمجة، من املصن  ذكره ما يؤخ 
 .((فهمه وأحد

 أحا يثنننه وبلغننن  كتنننااب    ومخسنننني واحننندا كتبنننه  جممنننو  بلنن  وقننند الرابعينننات، النسنننائ  سننننن يف األسذذذاني  وأعلذذذى
 الرتاث حتقي  مكت  فهارسها ووضع ورقمها حققها الي الطبعة الكتا  ه ا طبعات وأحسن حدي ،( 5774)

 وينن كر النسننائ ، عننند ر األخنن مواضننعه وأرقننام رقمننه، ينن كر حنندي  كننل  عننند فانننه بنن وت، املعرفننة  ار -اإلسننالم 
  .األشرا  حتفة يف ورقمه عنده ، احلدي  وأرقام الستة، الكت  أصحا  بقية ختريج
 

 :سنن الترمذي -5
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 األحا ينن  جبمننع مؤلفننه فيننه اعتننى فوائنند، وأكثرهننا احلنندي  كتنن   أهنن  مننن اجلننامع، لننه ويقننال الترمذذ ي سذذنن

 مننن أحننا يثه  ينن كر مل ومننن الفقهيننة، املسننائل يف وغنن ه  نيوالتننابع الصننحابة أقننوال وذكننر فقههننا، وبيننان وترتيبهننا،
 واحلسنننن الصنننحة منننن األحا يننن   رجنننة ببينننان واعتنننى وفنننالن، فنننالن عنننن البنننا  ويف بقولنننه: إليهنننا أشنننار الصنننحابة
 فقنال:( 2260)ن الفن كتا   يف الرتم   أخرجه واحد ثالث  حدي  وفيه كث  ،  رابعية أحا ي  وفيه والضع ،
يأت  علذى »:وسنل  عليه هللا صلى هللا رسول قال قال: عنه هللا رض  مال  بن أنس عن شاكر، بن عمر "حدثنا

 هن ا منن غرين  حندي  هن ا :وقنال .«الناس زما  الصذابر فذيهم علذى دينذه كالقذاب  علذى ال مذر
 رقن  الصنحيحة" "السلسنلة انظر ابلشواهد، صحي  احلدي  لكن ضعي ، وهو شاكر بن عمر إسنا ه ويف. الوجه

(957.)  
 

  الرتمن   جنامع شنروح وأحسنن حدي ،( 3956) أحا يثه وعد  كتااب ،  مخسون الترم ي جامع كت  وع د
  .(هن1353) املتويف املباركفور  الرمحن عبد للشيخ "األحنذي حتفة " كتا 

 
 

 :سنن ابن ماجه -6
 

 ابنن ترمجة يف حجر ابن اف احل قال  رجة، أقلها وهو املشهور القول على الستة الكت  سا   ماجه ابن سنن
 حنى جندا، ضنعيفة أحا ي  وفيه والغرائ  األبوا  كث   جيد جامع السنن يف كتابه)) الته ي : هت ي  يف ماجه
 ابسنتقرائ ، إطالقنه علنى ذلن  يف األمنر ولنيس غالبا ، ضعي  فهو فيه خب  انفر  مهما يقول: كان  السر  أن بلغي
 ((.املستعان وهللا كر ،من كث    أحا ي  ففيه اجلملة ويف

 وقينل إسننا ه، لعلنو املوطنأ سا سنها وقينل اخلمسنة، الكتن  علنى زوائده لكثر  الستة الكت  سا   اعتبر وإنما
  .م  الدار سنن السا  
 فبلغننن  األحا يننن  فيهنننا رقننن  الننني البننناق  عبننند فنننؤا  حممننند الشنننيخ بعناينننة أخرجننن  الننني الطبعنننة طبعاتنننه وأحسنننن

 آخننر يف لننه كننالم  يف البنناق  عبنند فننؤا  حممنند الشننيخ وذكننر كتننااب ،  وثالثننني سننبعة تبننهك  وبلغنن  حنندي ،( 4341)
  .حدي ( 1339) بلغ  اخلمسة الكت  على الزائد  أحا يثه أن السنن
 سنلي ، ابنن كثن   عنن املغلس، بن جبار  طري  من كلها  اإلسنا ، ثالثيات أحا ي  مخسة ماجه ابن سنن وف 
 واحند الزهند كتنا   ويف ،(3310) ،(3357( )3356) األطعمنة كتا   يف منها ثالثة عنه، هللا رض  أنس عن
 السننتة الكتنن  أصننحا  بقيننة عننن ماجننه ابننن انفننر  وكثنن  وجبننار  ،(3479) الطنن  كتننا   يف وواحنند ،(4292)
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 منن اخلمسنة األحا ين  وهن ه ضنعيفان، أهنمنا التهن ي  تقري  يف حجر ابن احلاف  عنها وقال حديثهما، إبخراج
  .اخلمسة الكت  على ماجة ابن سنن زوائد
 ابننن زوائنند يف "الزجاجااة مصاابا " كتننا (  هننن840) سنننة املتننويف البوصنن   بكننر أيب يننن أمحنند الشننيخ ألذذف وقذذ 
  .حدي ( 1552) طبعاته بع  يف أحا يثه وبلغ  ماجة،

 
 

 احلجناج أيب كتا   هاأطراف يف ألا  ما وأحسن ورجاهلا، أطرافها يف عناية العلمات من لقي  الستة الكت  وه  
 ينن كر صنحايب كنل  وعنند عننه ، هللا رضن  الصنحابة أمسنات علنى رتبنه وقند "األطارا  مبعرفاة األشارا  حتفاة" املنز 

 نسنخ مبثابنة لألسنانيد ابلنسنبة يعتن  العظني  الكتنا  وهن ا التنابعني، إيل الستة الكت  أصحا  األئمة من األسانيد
  .الستة الكت  لتل  أخر 

 ألىب ل"الرجاااا أمسااا  يف الكمااا  هاا  ب"ت كتننا   أصننحاهبا مؤلفننات رجننال يف بننل رجاهلننا يف ألنن  مننا وأحسننن
 مثنل السنتة الكتن  ألصنحا  أخنر  مؤلفنات ورجنال السنتة الكتن  رجنال أمسنات علنى مشتمل نه ف املز ، احلجاج
  .وغ ها للبخار  العبا  أفعال وخل  اإلمام، خل  القرات  وجزت املفر ، األ   رجال
  .لل هيب "الكاشف كتاب" فهو الستة الكت  رجال على املقتصر لكتا ا وأما
 اهلجنات، حنرو  ترتين  علنى منرتبني وتالمين ه شنيوخه بن كر راو   كنل  ترمجة عند املز  احلجاج أبو احلاف  اعتى وقد
 األئمنة نمن أحا يثنه خرجنوا الن ين أمسنات بن كر الرتمجنة وخينت  وتعنديل، جنرح منن الرتمجنة صناح  يف قيل ما ي كر مث

  .هل  الرموز يثب  الرتمجة أول ويف كتبه   يف الستة
 النراو  شنيو  بعن  ترمجنة كنل  عنند فين كر ،"التها  ب هتا  ب" كتابنه  يف حجنر ابنن احلناف  هن ا كتابنه  هن   وقد

 رينظن وعنندما ،( قلن ) ن بقولنه: مبندوت  أخنر  إضافات ب كر الرتمجة خيت  مث فيه، قيل مما املز  ذكره وما وتالمي ه
 الني النتيجنة ه  ما يتساتل! وتعديل جرح من عليه اشتمل  وما الته ي  هت ي  يف الراو  ترمجة يف العل  طال 
  يف حجنر ابن احلاف  عند موجو  التساؤل ه ا على واجلوا  الراو ؟ على احلك  يف حجر ابن احلاف  إليها انتهى
 ه بننه الكمنال هتن ي  املنز  وكتنا  .ذلنن  غن  أو ضنعي  أو صندو  أو ثقنة عنننه فيقنول التهن ي ، تقرين  كتابنه
 والفر  ."الكما  هت  ب ت هيب خالصة" يف اخلزرج  وخلصه ،"الكما  هت  ب ت هيب" كتابه  يف ال هيب أيضا  
 يف اخلزرجن  وأمنا طبقتنه، وين كر الراو  يف رأيه يثب  التقري  يف حجر ابن احلاف  أن واخلالصة التقري  يف ما بني

 وعند تعديال، أو جرحا   عليه احلك يف  قيل ما بع  وي كر تالمي ه وبع  الراو  شيو  بع  كري   فانه اخلالصة
 ما وعد  منها، ومسل  البخار  عليه اتف  ما وعد  الستة، الكت  يف له الي األحا ي  عد  ي كر الصحايب ذكر
  .األخر عن منهما واحد كل  به انفر 
 الكتنن  أصننحا  عننند روايننة هلنن  لننيس روا  ذكننر الكتنن  مننن عنننه  تفننر  ومننا للمننز  "الكمننال هتنن ي " كتننا   ويف

 الكتن  هن ه يف هلن  والرمنز السنتة، الكتنا  أصنحا  عنند رواينة هل  قبله  م كورين روا  عن لتمييزه  ذكروا الستة،
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 او   أبنننو لننه رو  األول روا ، مخسنننة الرتمجننة هننن ه يف جننات كثننن   أيب بننن كثننن   فمننثال : .الرتمجنننة عننند( متيينننز) بكلمننة
 رواية هل  ليس الباقون والثالثة املفر ، األ   يف البخار  له رو  والثاين التفس ، يف ماجه وابن والنسائ  والرتم  

  .قبله  االثنني عن لتمييزه  ذكروا وإمنا
 األصننبهاين منجويننه بننن بكننر أبننو ومجننع خنناص، مؤلنن  يف البخننار  صننحي  رجننال الكننالابذ  نصننر أبننو مجننع وقنند
 املعننرو  املقدسن  طناهر بنن حممند الفضننل أبنو احلناف  الكتنابني بنني ومجننع خناص، مؤلن  يف سنل م صنحي  رجنال
 وطريقتنه خمتصنر، القيسنراين ابن وكتا  مطبوعة، وكلها "الصحيحني  جا  بني اجلمع" كتابه  واس  القيسراين، اببن
 منن مث ومسنل ، البخنار  عنند دأمحن امسنه منن ين كر منثال : كأمحند  واحند اسن  حتن  الني النرتاج  ي كر عندما أنه فيه
 ين كر ف ننه الرواينة، قلينل كنان  إذا النراو  أن فوائنده أجنل ومن مسل ، عند أمحد امسه من مث البخار  عند أمحد امسه

 .احلدي  فيه ور  ال   الكتا  ب كر وذل  أحد،ا، أو الصحيحني يف أحا يثه مواضع
 مسناه كتنااب    أحند،ا أو الصحيحني يف رواية هل  ال ين الصحابة يف اليمي العامر  بكر أيب بن حيىي الشيخ أل  وقد
  .الفائد  عظي  كتا   وهو "،الصحابة من الصحيحني يف  وى من مجلة يف املستطابة الرايض"

 لرجنال تنراج  على اشتمل "الرجا  نقد يف االعتدا  ميزان" امسه كتااب  ال هيب للحاف  أن هنا ذكره املناس  ومن
 للدفا  وإمنا لنقده  ال ذكره  ثقات وفيه غ ه , لرجال تراج  وعلى عنه, تفر  وما الكمال  ي هت يف ذكره  ور 

 .حامت أيب بن الرمحن وعبد املديي, بن عل  مثل عنه ؛
 وقند علينه, كثن ه  زاي ات منع للن هيب املينزان كتنا   علنى بنناه "امليازان لساان" مسناه كبن   كتنا   حجر ابن وللحاف 
 إىل آخنرين رجنال إضنافة يعتن  وهنو عننه, تفنر  ومنا الكمنال هتن ي  كتنا   يف هلن  ذكنر ال رجنال تنراج  علنى قصره
 .الستة الكت  أصحا  رجال
 مطبنو  وهنو , "األصان  جاامع" كتابنه  يف األثن  ابنن السنعا ات أبنو املوطأ وسا سها الستة الكت  متون مجع وقد

 مننن خرجننوه للنن ين حنندي  كننل  عننند ويرمننز , " ننوالساا التجر ااد " العبنندر  رزيننن كتننا   بننه هنن   وقنند ،متننداول
 األصنول جنامع يف وعالمتهنا , لنرزين النزاي ات وهن ه السنتة الكتن  يف منا علنى زائد  أحا ي  وفيه و الستة األئمة
  يف فين كر اهلجنات, حنرو  علنى مرتبة كت   على األصول" "جامع كتابه  رت  األث  وابن .أمامها الرموز من خلوها
  .مبوضوعه  يتعل ما كتا   كل
 
 مظنتنه يف عننه ابلبحن  ذلن  فيمكننه متننه يعر  وهو الستة الكت  يف حدي  على الوقو  العل  طال  أرا  وإذا
 اإلمينان كتنا   يف عننه حبن  منثال ابإلمينان يتعلن  احلندي  كنان  فن ذا السنتة؛ الكتن  عليهنا اشنتمل  الي الكت  من
 املنز , للحاف  " األشرا  حتفة " إىل رجع احلدي  راو  الصحايب اس  يعر  كان  وإذا والسنن, الصحيحني من
 مناضايع علا  الداللاة يف املنا  ا  ذخاائر" كتنا   إىل رجع أو ،الستة الكت  يف احلدي  وجو  أماكن ي كر ف نه

 السننتة الكتنن  أصننحا  مننن خرجننه مننن وينن كر احلنندي , طننر  ينن كر ف نننه النابلسنن  الغنني عبنند للشننيخ "احلااد  
 احلندي  يف الكلمنات موضنع إىل االهتندات وميكنن .فينه املؤلن  شنيخ ذكنر مع املوطأ, يف مال  اماإلم إىل ابإلضافة
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 وسنننن واملوطنأ السنتة الكتنن  علنى بني النن   "النباني احلاد   أللفااا  املفهار  املعجاا " كتنا   إىل ف جنع املعنني
 ورقن  الكتنا  اسن  بن كر ذلن و  منها, موضعه على الداللة ف ذا الكلمة, عن فيبح  أمحد, اإلمام ومسند الدارم 
 اإلمنام مسنند يف وإال البنا , ورقن  الكتنا  اسن  ب كر يكون ف نه مال  اإلمام وموطأ مسل  صحي  يف إال البا ,
  .أجزات الستة ذات الطبعة من والصفحة اجلزت إىل فيه اإلشار  ف ن أمحد
 
 
 النياف  العليم لتحصييل وفقناي وان رضاه, فيه لما جميعا يوفقنا أن وجل عز هللا أسأل الختام في

 محمد, ورسوله عبده على وبارك وسلم هللا وصلى كريم, جواد وتعالى سبحانه إنه به, والعمل

 .أجمعين وصحبه آله وعلى


